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Előszó 

 

A mezőgazdasági gépi munkák volumenéből az anyagmozgatási feladatok az összes 

munkaidőre vetítve mintegy 50%-ot tesznek ki. A helyzetet tovább rontja, hogy a 

mezőgazdasági termelés idényjellegű, így az anyagmozgatási feladat nagysága sem egyenletes 

az év folyamán. A szántóföldről kedvezőtlen időjárás, illetve talajviszonyok esetén is el kell 

szállítani a terményt, vagy ennek inverzeként ide kell hozni, a trágyákat stb. A terményszállítás 

mellett más járművek, traktoros gépcsoportok, vontatott munkagépek üzemelnek. A 

mezőgazdasági logisztika tehát szinte mindegyik Tagvállalatunkat érdekli vagy ilyen jellegű 

fejlesztőként, vagy a korszerű gépegységek, megoldások alkalmazójaként. A mezőgazdasági 

termelők körében a szakterület ráadásul messze nem kap akkora hangsúlyt, mint a gépesítésben, 

a termelés költségeiben betöltött szerepe.  Az elmúlt esztendőben a Mezőgépgyártók Országos 

Szövetsége elhatározta, hogy a Tagvállalataink fejlesztéseire építve a „precíziós 

agrárlogisztikát” teszi a kiemelt szakmai tevékenységének középpontjába. Induló eseményként 

a BPW Hungária KFT-vel közösen szakmai napot és konferenciát rendeztünk. 

 

A BPW 1898 óta fejleszt és gyárt futóműrendszereket és pótkocsi tengelyeket Wiehlben, 

Köln közelében. Az innováció erőssége révén a vállalat képes volt a folyamatos növekedésre. 
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Ma már világszerte 9 fejlesztő központtal, 16 gyártóüzemmel, 54 kereskedelmi kirendeltséggel 

rendelkezik a BPW, illetve 25 országban teljeskörű szervízpartnerrel azért, hogy továbbra is 

megbízható partnerként és legmagasabb minőségű termékek szállítójaként tartsák számon. 

A haszongépjármű szakemberek, illetve a lastauto omnibus, a trans aktuell, a 

FERNFAHRER és az eurotransport.de olvasóinak szavazata alapján 2006 óta minden évben 

(13 alkalommal) a BPW nyerte el a „Legjobb márka” díjat a pótkocsi tengelyek és 

felfüggesztési rendszerek kategóriájában. 

A BPW-Hungária Kft. a BPW Bergische Achsen KG 100%-os leányvállalata, a BPW 

csoportban a mezőgazdasági futóművek és egyedi tengelyek specialistája. A vállalat 

termékportfóliója kiterjed a tengelycsonkokra, egyedi tengelyekre és a komplett Tridem-

futóművekre vázzal együtt, beleértve a rugózást és a beszerelt fékberendezést akár 30 tonna 

terhelésig. Több mint 1.500 dolgozó vesz részt Magyarországon a kiváló minőségű és 

műszakilag igényes tengelyek és futóművek gyártásában. Az agráripari termékek értékesítése 

világszerte a BPW csoport tagvállalatain keresztül történik. 

A Magyarországon fejlesztett igen korszerű, intelligens futóművek bemutatására,  

színvonalas rendezvényre került sor a gyár telephelyén. A másik nagy agrárlogisztikai 

Tagvállalatunk, a FLIEGL ABDA KFT szintén nagyszabású rendezvényt szervezett. A célunk 

az volt, hogy a gyárak eredményeit, a precíziós agrárlogisztika lehetőségeit minél nagyobb 

szakmai, termelő, gyártó körben mutassuk be. A feladatok támogatására sikeresen pályáztunk 

az Agrárminisztérium szakmai pályázati kiírásán. A támogatás segítségével széles körben 

szerveztük a szakmai érdeklődőket, szerkesztett előadás anyagokat adtunk ki, szakmai filmet 

készítettünk, szakanyagot, tanulmányt állítottunk össze, rendszeresen beszámoltunk a szakmai 

újdonságokról, eseményekről. Ezeket a szakmai anyagokat eljuttatjuk a mezőgazdasági 

termelők, a mezőgazdasági gépforgalmazók, a gépgyárak, szaktanárok és diákok széles 

köreinek.  

Gödöllő, 2019. 11. 01. 

 

Dr. Fenyvesi László 

egyetemi tanár, a MEGOSZ főtitkára 
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1. Intelligens futóművek 

 

Napjainkban korszerű, intelligens futóművek alatt azokat a konstrukciókat értjük, amelyek 

képesek a vezetőre, a járműre és a környezetére vonatkozó információkat érzékelni, értékelni és ennek 

folyományaként jellemző paramétereit úgy változtatni, hogy növekedjen a jármű stabilitása, mozgási 

dinamikája és javuljanak az üzemeltetési paraméterei. 

Mielőtt belevágnánk a futóművek legnagyobb újdonságaiba és a jelenlegi fejlesztések irányaiba 

fontosnak tartjuk, hogy az alapvető felhasználó- és járműbiztonsági technológiákra is felhívjuk a 

figyelmet. Futóműgyártóként azt tapasztaljuk, hogy a végfelhasználó számára a járművásárlás során 

csak az utolsó szempontok között szerepel a futómű, annak ellenére, hogy a pótkocsinak ez az egyik 

legmeghatározóbb eleme. 
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2. Biztonságos működést biztosító berendezések 

2.1. Automatikus fékkar (AGS) 

A futómű összeszerelésekor a fékkart a legoptimálisabb pozícióba állítjuk, hogy a fék 

működtetésekor a lehető leggyorsabban elérjük a megfelelő fékerőt. A jármű használata során viszont a 

fékpofák kopnak, ezért ez a távolság folyamatosan növekszik a fékpofák kopásával arányosan. Ezáltal 

több idő kell a fék működtetése után ahhoz, hogy kialakuljon a megfelelő fékerő, viszont az automatikus 

utánállítással ezt elkerülhetjük. Az AGS fékkarok racsnis szerkezettel vannak ellátva, így egy bizonyos 

szögérték meghaladása esetén a racsni állít a fékkulcs pozícióján. Ezzel biztosítható, hogy a fékerő 

felépülési ideje a fékpofák kopása ellenére se növekedjen. 

2.2. Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) 

Az ABS blokkolásgátló rendszer lényege, hogy 

vészfékezési helyzetekben megakadályozza a kerék 

blokkolását, ezáltal segíti a vezetőt a jármű stabilitásának 

fenntartásában. ABS segítségével a jármű teljes lefékezését 

a lehető legrövidebb távolsággal és a lehető 

legbiztonságosabb módon végezhetjük el. 

Az ABS rendszer előkészítésünk egy póluskerékből 

és egy fordulatszámérzékelőből áll, amik segítségével 

automatikusan érzékeli a rendszer amikor a kerék blokkol. 

A BPW-nél sajtolásos technikával rögzítjük a póluskereket 

a kerékagyra, amely garantálja a pontos jelhez szükséges 

síklapúságot. A szenzort a tengely hajlítás szempontjából semleges középvonalában helyezzük el. Ez 

eredményezi az ABS szenzor magas szintű működésbiztonságát, mivel változó tengelyterhelésnél sincs 

légrésváltozás a gerjesztő gyűrű és a szenzor között. A kerék blokkolása előtt az ABS automatikusan 

beavatkozik és megfelelően állítja be a féknyomást a legoptimálisabb fékezés érdekében. 

  Előnyök: 

- Kisebb gumiabroncskopás, mivel nem blokkolnak a kerekek. 

- Rövidebb fékút. 

- Biztonságosabb fékezés. 

- Magas szintű működésbiztonság. 

- Fékezés közben is kontrollálható a jármű. 
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2.3. Elektronikus fékrendszer (EBS) 

Az elektronikus vezérlésnek köszönhetően 

az EBS fékrendszerrel csökkenteni tudjuk a 

fékhengerek reakcióidejét és féknyomás 

felépülési idejét a fékhengerben. Ennek hatására 

több méterrel csökken a fékezési távolság, 

aminek bizonyos helyzetekben döntő szerepe 

lehet. Az integrált ABS funkció pedig biztosítja a 

vezetési stabilitást és a jármű irányíthatóságát a 

fékezési folyamat során. A fék hatékonyságát 

tovább növeli, hogy a fékerő eloszlása 

alkalmazkodik a terhelés eloszlásához. Rengeteg 

be- és kimenet található rajta, ezáltal széleskörben alkalmazható és több biztonsági funkciót képes ellátni 

anélkül, hogy külön egységek beépítésére lenne szükség. Az integrált diagnosztikai és ellenőrző 

funkciói révén pedig folyamatosan önteszteket végez, amivel garantálja a biztonságos működést.  

Előnyök: 

- Csökkenő fékhenger reakcióidő. 

- Csökkenő fékerő felépülési idő. 

- Csökkenő fékezési távolság. 

- Fékerő eloszlás szabályzása. 
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3. Kormányzási lehetőségek a talaj, a kerékabroncsok, a 
futóművek és a járműalváz védelme érdekében 

 

A fenti képen az egyik tesztjárművünk látható, ami nagyon jól szemlélteti, hogy miért is van 

szükség a kormányzott futóművekre. Kanyarodáskor a jármű kerekei jelentős oldal irányú terhelésnek 

vannak kitéve, aminek az eredménye, hogy a talajt és a gumit is nagymértékben terheljük, valamint a 

gumiabroncson keresztül a terhelés átadódik a futóművekre és a jármű alvázára is. Ennek a hátrányai 

pedig meglátszódnak a terményátlagon, a gumikopáson, illetve a futómű és az alvázszerkezet 

élettartamán, ami jelentős többletköltséget képes generálni. 

Ezek elkerülése érdekében - főképp két tengelyes (tandem) és három tengelyes (tridem) 

járművek esetén – alkalmazunk kormányzott futóműveket, mivel így a fent említett hátrányok 

lényegesen csökkenthetők. Kétféle kormányzási típust különböztetünk meg, a talajkormányzást és a 

kényszerkormányzást. Termékpalettánkon mindkét alkalmazáshoz kínálunk futóműveket, méghozzá 

olyan megoldásokkal, amik már több milliószor beváltak. 
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3.1. Talajkormányzás 

 

A talajkormányzás megvalósításához utánfutásos kialakítására van szükség, mivel így a kerékre 

ható igénybevételek hatására a kerekek automatikusan beállnak a megfelelő kanyarodási ívre. Alapvető 

hátránya, hogy különféle stabilizáló berendezések szükségesek, a hatékony, komfortos működéséhez, 

illetve tolatáskor az utánfutás miatt kifordulnának a kerekek, ezért középhelyzetben rögzíteni kell a 

kormánymechanizmust. 

A szabadalmaztatott hullámos nyomótárcsánknak köszönhetően függőleges csappozíció 

mellett, további kormányzást csillapító berendezés nélkül is biztosítható a hatékony, komfortos 

működés. 

 Előnyök: 

- A hullámos nyomótárcsa stabil vezetési menettulajdonságot biztosít. 

- Jobb irányíthatóság kanyarodásnál. 

- Alacsonyabb és egyenletesebb gumiabroncskopás. 

- Jobb talajvédelem kanyarodásnál. 

- Egyszerű zárolóhengerrel vagy akár kombinált hengerrel is kompatibilis. 
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3.1.1. Hullámos nyomótárcsa 

 

A kormányököl és a kormányvilla függőcsapszeggel és hullámos nyomótárcsával vagy másnéven 

körmöstárcsával van összekötve. Ezáltal a kerekeket a tengelyterhelés és a csapszeg alatt elhelyezett 

nyomórugó vezeti vissza a hullámos nyomótárcsán keresztül a stabil egyenes irányba, vagyis a futómű 

a kormányzás befejezése után automatikusan téríti vissza középhelyzetbe a kerekeket. A rendszer 

használatával kitűnő stabilitás és nagy menetkomfort érhető el. A gumiabroncsra ható oldal irányú erők 

pedig optimálisan oszlanak meg minden tengelyen. 

3.2. Elektronikus kényszerkormányzás 

 

A kényszerkormányzást hidraulikus kormányzórendszerrel valósítjuk meg, ami a zárt 

vezérlőkör elvén működik. A biztonsági kormányzó számítógép egy zárt vezérlőkört alakít a 

proporcionális hidraulikus egységgel, a kormányzóhengerrel és a kormányzott tengelyen, illetve a 

vonószerkezeten levő biztonsági szögérzékelővel. 
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A vontató jármű és a pótkocsi közötti kanyarodási szöget egy a vonórúdon elhelyezett 

szögszenzor méri és továbbítja a vezérlőnek. Ez kiszámítja az elfordulás mértékét a jármű geometriájától 

és a pótkocsi sebességétől függően, ami alapján vezérli az alrendszereket, vagyis a pótkocsi tengelyeit. 

A kormányzási mozgást egy arányos szelep és a tengelyen elhelyezett egy vagy két kormányzóhenger 

hajtja végre. A kormányzott tengely helyzetét egy szögérzékelő összehasonlítja az alapértékkel és 

korrigál, amennyiben szükséges. Így garantálja a rendszer, hogy a tengely kormányzási szöge mindig 

megfelelő legyen. A sebesség függvényében változik a kerekek elfordulási szögének a mértéke. 

Bizonyos sebességérték felett pedig automatikusan kimerevíti a rendszer a futóművet egyenes 

pozícióban. 

 

A képen látható a kifejezetten kényszer kormányzási felhasználásra fejlesztett BPW tengely, ahol 

a tengelytest vonalába szerelt függőcsapszegnek köszönhetően nagy kormányzási szög lehetséges, 

ezáltal jó a manőverezőképessége. 

 Előnyök: 

- Hidraulikusan vagy elektronikusan vezérelt kormányzáshoz is alkalmazható. 

- Alacsony fordulási sugár. 

- A kormánykerék erőinek csökkentése a középre szerelt függőcsapszegek révén. 

- Akár 25° kormányzási szög. 
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3.3. Kormányzott futóművek új generációja – AGRO Turn 

Fejlesztéseink során törekedtünk arra, hogy minél univerzálisabb terméket állítsunk elő, így készült el a 

BPW AGRO Turn, ami az utánfutásos kormányzott futóművek új generációja, ahol megfordítottuk a 

kormányvilla és a kormányököl kapcsolatát. 

 Ennek a kialakításnak köszönhetően kényszerkormányzásnál 

akár 28° fokos elfordulásra is képesek vagyunk. A nagyobb 

elfordulási szög mellett a tengelycsonk és az ököl nemesítése miatt 

pedig a tengely terhelhetősége a korábbi 12, 13 tonna helyett 13,5 

tonnára nőtt 40 km/h maximális sebesség mellett. 

 

 

 

 

 

3.4. Többfunkciós kormányzóhenger 

 Az utánfutással rendelkező futóművek a BPW által kifejlesztett, szabadalmaztatott kombinált 

kormányzóhengerrel talajkormányzott tengelyként (zároló munkahenger) és kényszerkormányzott 

tengelyként (kormányzó munkahenger) is használhatóak. Ezáltal csökkenthető a raktárkészlet, illetve a 

többfunkciós alkalmazás miatt a járműgyártó rugalmasabban képes reagálni a vevői igényekre. 

Előnyök: 

- Akár 28° kormányzási szög. 

- 13,5 tonna terhelhetőség (40 km/h). 

- Univerzális felhasználás. 
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3.5. Fordulatszám-/forgásirány- szenzor 

A fordulatszám forgásirány érzékelő szenzorunk az elektronikus vezérlésű kényszerkormányzott 

rendszerek egyik fontos eleme. A szenzor jele akár a járműszerelvény által a termőföldre juttatott anyag 

tömegének optimalizálásához is felhasználható. Az egyedi igényeknek megfelelően kialakított 

szenzortartó biztosítja a szenzort elfordulás ellen, így megbízhatóbb működést biztosít. Erre a forgási 

irány meghatározás, illetve a szenzortartóban elhelyezett szenzorok megfelelő pozíciója miatt van 

szükség.  

 

3.6. Integrált szögszenzor 

Egy kiegészítő adapter segítségével bizonyos kormányzott tengelyeket integrált szögszenzorral 

tudunk felszerelni. Az integrált kialakítás a szenzor stabil és megbízható működését biztosítja. Az 

adapter az adott típustól függően, részleges vagy teljes fizikai védettséget biztosít a jeladó számára. 

Előnyök: 

- Érzékelés már 1km/h sebességtől. 

- 100% funkcióbiztonság a speciális tartónak köszönhetően. 

- Kompatibilis a kereskedelmi forgalomban elérhető elektronikus vezérlésű 

kényszerkormányzott rendszerekkel. 

- Digitális jel. 

Előnyök: 

- A védett kialakítás garantálja a nagy megbízhatóságot és a hosszú élettartamot 

- Speciális adaptergeometria az érzékelők egyszerű beállításához 

Talajkormányzott 

Kényszerkormányzott 

(Tolatásnál és 40 km/h fölött zárolva) 

Egyenesen 

Balra fordulás 
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4. Guminyomás szabályzás (RDS rendszer előkészítés a 
talajnyomás csökkentésére, jobb termésátlag) 

Az gumiabroncsnyomás-szabályzó (RDS) rendszer kialakításához egy kizárólag a BPW 

számára kifejlesztett, szabadalmaztatott RDS forgócsatlakozót alkalmazunk, amit az egyik iparágvezető 

RDS rendszer gyártóval együttműködve fejlesztettünk ki. A szabadalmaztatott rendszerhez 

optimalizálva alakítottuk ki a tengelyirányú furatot a tengelycsonkba, aminek köszönhetően magas 

levegőáramlás érhető el. A létrehozott forgócsatlakozó csavarokkal szerelhető a kerékagy kupakjára. 

Ennek a kialakításnak az eredménye, hogy a kupak és a forgócsatlakozó között nem tud szennyeződés 

bejutni a rendszerbe, illetve, hogy a megfelelő szerszámok alkalmazásával a rendszer telepítése könnyen 

és gyorsan elvégezhető. 

A rendszert érő különböző igénybevételek, mint például a magas hőmérséklet, a 

nyomáskülönbség és az áramló levegő hatására a rendszerben pára alakulhat ki, illetve csapódhat le, ami 

korróziót, vagy akár a termék meghibásodását is okozhatja. 

A pára keletkezésének és lecsapódásának elkerülése érdekében nyomáskiegyenlítő elem 

található a rendszerbe, továbbá a tengelycsonk furatát egyedülálló módon KTL bevonattal láttuk el, 

ezzel biztosítva az (tengelytest és a kerékcsapágy) optimális korrózióvédelmét. Ez egy kataforetikus 

merítőkádas eljárás, amely során a tengelycsonkot egy többlépcsős zsírtalanítási, öblítési és a festék 

tapadását elősegítő folyamat után alacsony szilárdanyag-tartalmú vízben oldott festékbe mártjuk. Itt a 

munkadarab és az ellenelektróda közötti elektromos egyenfeszültségi mező esetén a festékben lévő 

szilárd anyagok a munkadarabra tapadnak, amit 155-200°C-on beégetünk. Ennek következtében a 

munkadarab felületén és az üregeiben is egy különösen egyenletes 10-40 mikron rétegvastagságú 

festékréteg alakul ki, ami vegyszerálló, karcálló és a hagyományos festési eljárásokhoz képest ötször 

nagyobb korrózióvédelmet biztosít. 

A gumiabroncsnyomás csökkentésével növelhető a felfekvőfelület a szántóföldön a szilárd 

burkolatú utakhoz képest. Ennek hatására kisebb lesz a talajra ható felületi nyomás, ezáltal kisebb lesz 

a jármű talajdeformáló hatása. A mérsékelt „Bulldozing-Effekt” (talajtúrás) miatt 

üzemanyagmegtakarítást, a kisebb nyomvályú mélység miatt pedig termésátlag növekedést érhetünk el 

a nyomás csökkentésével. 

Előnyök: 

- Kisebb talajtömörítő hatás. 

- Nagyobb termésátlag. 

- Kisebb üzemanyagfogyasztás. 

- Könnyű és gyors telepítés. 

- Magas levegőáramlás. 

- KTL korrózióvédelem. 

- Megbízható működés. 

- Hosszú élettartam. 
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5. Prémium rugózási rendszerek 

5.1. Légrugózás 

A légrugós futóműrendszereket modulokból építjük fel, ezáltal széles körben felhasználható (egy-

, két, illetve háromtengelyes futóműrendszereknél). Főbb részei a parabolarugó köteg, a tartóbak, a 

merev vagy kormányzott futómű, a lengéscsillapítók, illetve a rugózásért felelős egység, a légrugó. Itt a 

parabola rugókötegek funkciója csupán a tengelyirányú erőhatások felvétele, illetve a futómű hídtest 

pozícióban tartása a tartóbakhoz képest. Ez a típus nagy rugóúttal rendelkezik, ami által nagy 

szintkülönbségű talajegyenetlenségek kiegyenlítésére képes. 

Mivel a rugózás a levegő összenyomhatóságán alapul, ezért rugózáskor magas frekvenciájú, 

nehezen csillapodó rezgés keletkezik. Emiatt a tartóbakok és a parabolarugó közé oldalanként 

lengéscsillapítót építünk be, ezáltal nagyon magas szintű vezetési kényelmet biztosít a futómű, mind 

közúton, mind terepen. Ez hozzájárul az alváz, a felépítmény és a rakomány védelméhez is.  

  Előnyök: 

- A moduláris kialakításnak köszönhetően 

univerzális, különböző kivitelek 

építhetők belőle (tandem, tridem). 

- Nagy szintkülönbségű 

talajegyenetlenségek kiegyenlítése. 

- Talaj- és felépítményvédelem. 

- Egységes gumi- és fékbetét-kopás. 

- Kompromisszumok nélküli utazási 

kényelem és rakományvédelem. 

- Állandó menetmagasság különböző 

terhelés mellett. 

- Keretes kivitel is létezik. 

- Szervízbarát. 
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5.2. Hidropneumatikus rugózás 

Ez a típus működését tekintve hasonló a légrugós futóműhöz, modulokból építhető fel. Fő részei 

a parabolarugó köteg, mely a tengelytest axiális irányú elmozdulását akadályozza, illetve bizonyos 

mértékű torziós igénybevételt köt meg. A bak, amellyel az aggregát oldható vagy oldhatatlan módon 

kapcsolódik a felépítményhez, illetve a kerethez. A hidraulikahengerek, melyek előre beállított szinten 

tartják a járművet, illetve a hidroakkumulátorok, melyek a rugózást biztosítják és kiegyenlítik a 

dinamikus hatásokat. A lengéscsillapításért a hidroakkumulátor elé kötött fojtószelep felel. Létezik 

vezérlés nélküli és elektronikus vezérlésű kivitel. Ez utóbbi képes az aktív szintszabályozásra, vagyis 

menet közben a jármű utazási magassága automatikusan után állítódik. 

A hidropneumatikus futóművünket azokhoz a járművekhez ajánljuk, amelyeknek különleges 

követelményei vannak a billenési stabilitásra, a vezetési biztonságra és a kényelemre. Mivel ezzel a 

futóműtípussal nagy talajkiegyenlítés kompenzáció lehetséges a tengelyek között, azonos 

tengelyterhelés-elosztással. Ez hozzájárul a nagyon biztonságos és kényelmes vezetéshez, ami 

különösen fontos a pótkocsik esetében, mivel kritikus vezetési viselkedéssel bírnak a jármű magas 

súlypontja miatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Kompromisszumok nélküli utazási 

kényelem és rakományvédelem. 

- Speciális tengelybekötés (hosszú 

élettartam). 

-  Kiváló billenési stabilitás. 

Előnyök: 

- A moduláris kialakításnak köszönhetően 

univerzális, különböző kivitelek 

építhetők belőle. (tandem, tridem) 

- Aktív szintszabályzás elektromos 

vezérlés esetén. 

- Statikusan és dinamikusan 

kiegyensúlyozott. 
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5.3. eHP - aktív és elektronikus felfüggesztés vezérlés 

A hidropneumatikus rugózású futóművünk elektronikus vezérlőrendszere biztonságos és 

kényelmes felhasználást tesz lehetővé - még kritikus vezetési helyzetekben is. A menetmagasság 

elektronikusan vezérelt, függetlenül a terheléstől. Az aktív szintvezérlést két szögszenzor vezérli, amik 

a futómű rugózásából adódó szögváltozását érzékelik. A szögszenzor az áramváltozás jelét érzékeli és 

a hidraulikus vezérlőblokkon keresztül szabályozza a meghatározott menetmagasságot. Ez folyékony 

trágyaszórók esetén döntő jelentőségű lehet a terheléstől független állandó menetmagasság miatt, főként 

amikor talajmegmunkálóval együtt alkalmazzák. Három különböző szinten elérhető a rendszer. 

5.3.1. Basic 

Ez egy zárt hidraulika kör, nincs elektronikus vezérléssel ellátva. A menetmagasság nem 

szabályozott, terhelés hatására változik a rendszerbe lévő olaj rugózóelemekbe történő betáplálásával.  

Ez a megoldás használható két körösként oldalanként vagy kereszt-összeköttetésként. 

Rendszerkomponensek: hidroakkumulátor; olajtartály 

5.3.2. Standard 

A menetmagasság mindig megegyezik a terhelt és a terheletlen vezetési körülmények között, 

mivel a rendszer szögszenzorokkal ellenőrzi a futómű helyzetét, és ennek alapján a rendszer olajszintjét 

a traktor hidraulika rendszeréből állítja elő, ami alapján szabályozza a menetmagasságot. Ez a megoldás 

csak kereszt-összekötéssel valósítható meg. 

Rendszerkomponensek: hidroakkumulátor; szögérzékelő; vezérlőblokk és vezérlő 

5.3.3. Prémium 

A menetmagasság mindig megegyezik a terhelt és a terheletlen vezetési körülmények között, 

mivel a rendszer szögszenzorokkal ellenőrzi a futómű helyzetét, és ennek alapján a rendszer olajszintjét 

a traktor hidraulika rendszeréből állítja elő, ami alapján szabályozza a menetmagasságot. Ez a megoldás 

csak kereszt-összekötéssel valósítható meg. 

Tridem járműnél az első tengely emelhető (lift) tengelyként vezérelhető. Tandem járművekben 

csak akkor használható, ha a hátsó tengely merev. Ha a rendszerben a nyomás túl magas, akkor ez a 

funkció automatikusan kikapcsol. Az elindulás rásegítés funkció tandem és tridem futóművekhez is 

használható. 

Rendszerkomponensek: hidroakkumulátor; szögérzékelő; vezérlő, vezérlőszelep, vezérlőszelep 

lift tengelyhez; kezelő terminál 
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6. Speciális vezérlések 

6.1. Elindulás rásegítés 

A mezőgazdasági járművek elindulás rásegítésére használatos vezérlés, amely használata esetén a 

vontatott jármű első tengely tehermentesítése után a pótkocsi tömege nagyobb mértékben terhelődik a 

traktor vonófejére, így annak kereke kevésbe pörög ki, és ássa el magát. 

6.2. Lift tengely 

A BPW légrugós tengelyei felszerelhetők tengelyemelő (lift tengely) eszközökkel. Tandem 

felfüggesztéseknél egy tengely, háromtengelyes felfüggesztéseknél pedig két tengely emelhető fel. 

Tandem járműnél a felfüggesztés első tengelyének emelését javasoljuk a vontató és a vontatott jármű 

tengelyei között levő hosszabb tengelytáv miatt, mivel ez stabilabb vezetési jellemzőkkel jár. Ez a 

funkció abban az esetben hasznos, amikor a járművünk terheletlen, mivel ilyenkor nem koptatjuk a 

gumikat, illetve a kisebb felfekvőfelület miatt kisebb a jármű gördülési ellenállása, ezáltal a fogyasztás 

is kedvezőbb. 
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7. BPW fejlesztések irányai 

7.1. Dinamikus tömegbecslő rendszer 

 

 

A BPW AGRO Hub egy súlymérő rendszer, ami a nyúlásmérő bélyegen alapszik. A működéséhez 

szükség van tengelyterhelésmérő szenzorokra, sebességmérő szenzorra, jelerősítőre, kontrollerre és 

speciális, mérő vonószemre. A rendszer ezek segítségével állapítja meg a járműre nehezedő tömeget 

úgy, hogy a tengelytest jellemzőjét és viselkedését is figyelembe veszi. A tengelyterhelésmérő szenzor 

szabadalmaztatott speciális eljárással van rögzítve a tengelytestre, így biztosítható hőmérséklettől 

függetlenül a pontos működés, illetve elkerülhető az érzékelők elmozdulása a stabil jel küldése 

érdekében. A rendszer algoritmusát úgy terveztük meg, hogy képes legyen kiszűrni a különböző 

dinamikus hatásokat, például az út egyenetlenségeiből adódóan. Így akár 2%-os pontossággal tudjuk 

mérni a jármű összes- és hasznos tömegét. Ezeken felül pedig mérhető az össz- és a napi 

futásteljesítmény, illetve az üzemóra is. 

A mért adatok megjelenítése ISOBUS rendszeren vagy telefonos applikáción keresztül Bluetooth 

kapcsolattal történik. Ezáltal a jármű tulajdonosa - és a mindenkori járművezető - számára elérhető a 

jármű aktuális tömege, az üzemóra és a futásteljesítmény is. Utóbbiakat grafikonokkal szemléltetjük, 

ami által könnyen és gyorsan áttekinthető. 
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7.2. Hidraulikus meghajtású futómű 

 

BPW AGRO Drive, a hidraulikus meghajtású tengely, 

alkalmas kedvezőtlen körülmények között történő nagy 

tömegű rakomány vontatására. A hajtott tengelyhez a Black 

Bruin széles körben alkalmazott és ismert radiáldugattyús 

motorjait használjuk, ami a két fokozat és az integrált 

szabadonfutó funkciója által széles sebességtartományban 

használható. Rendelkezik gumiabroncsnyomás-szabályozó 

rendszer előkészítéssel, valamint mindkét oldal felszerelhető 

teljeskörűen védett DDS (fordulatszám-forgásirány-

érzékelők) vagy ABS szenzorokkal. A különböző fékkulcs-

pozíciók révén rúgózatlan, hidropneumatikus és légrugós futóművekkel is kombinálható, ahol a 

fékszerkezet javítása, felújítása, illetve cseréje könnyen, a hajtómű megbontása nélkül elvégezhető. 

 

A hidraulikus meghajtású tengely kifejezetten alkalmas laza talajú építési területeken végzett 

rakodási és szállítási munkavégzésre. Lehetővé teszi a silótakarmány beszállítását, a trágyázási- és 

betakarítási tevékenységeket, akár lejtős területen, nedves és csúszós talajviszonyok között. 



   

 

 

21 
 

 

 

 

Előnyök: 

- Kisebb tömegű traktorok is képesek nagyobb terhek vontatására. 

- Alkalmazható traktor- vagy fedélzeti hidraulikával. 

- A teljes fék(szett) cseréje a hajtómű leszerelése nélkül lehetséges. 

- Kisebb talajterhelés. 

- Nagy forgatónyomaték és széles sebességtartomány. 
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8. Járműgyártók által alkalmazott intelligens technológiák 

8.1. Kényszerkormányzási rendszer kutyafutás megvalósításával. (Pl.: Claas) 

8.2. Talajkormányzott futómű összeépítve forgásirány érzékelő szenzorral 

alkalmas automata zárolórendszer kiépítésére. Ugyanezzel a jeladóval a 

zárolás bizonyos sebességhatár felett is automatikusan biztosítható. 

(Pöttinger) 

8.3. Vontatott gumihevederes megoldás csak a mezőn történő alkalmazásra. 

(Annaburger) 

8.4. Vontatott meghajtott gumihevederes megoldás. (kormányozható) 

(Claas) 

8.5. Speciális „V” alakú HP felfüggesztés a nagyobb stabilitás és 

lejtőkiegyenlítés funkció elérésére. (Tridec, Scharmüller) 

8.6. Egyedi felfüggesztés a nagyobb stabilitás és lejtőkiegyenlítés funkció 

elérésére. (DBD Sidra) 

8.7. GPS vezérlések a mezőgazdaságban a jármű automatikus vezető nélküli 

irányítására. (Landquip Arag szenzorálással) 

8.8. Növényvédőszerek kijuttatása a termény magasság detektálásával és a 

sebesség jeladó jelének felhasználásával. (Claas, Amazonen) 

  



   

 

 

23 
 

 

 

9. A gumiabroncs-nyomás és a tömörödés kapcsolata 
 

9.1 Elméleti alapok 

 

A tömörödés a talaj degradációjának egyik típusa, elsősorban a talajon járás, másrészt a 

művelési hibák következménye, főleg nedves talajon.                        

Káros jelenség, a modern gépesítés elkerülhetetlen velejárója. A nehéz traktorok, a 

nagyteljesítményű kombájnok, a nagyméretű önjáró betakarítógépek, a vontatott munkagépek 

és szállítójárművek tapossák, gyúrják a talajfelszínt. Nagy tömegük tömörítő hatása a mélyebb 

rétegekig terjed, emiatt romlik a talajszerkezet, csökken a pórustérfogat, nő a térfogattömeg és 

a talajellenállás.  

A mezőgazdasági gép járószerkezete, kereke alatti talajtömörödést a talaj jellemzők, a talaj 

szerkezete, fizikai összetétele, struktúrája, a talaj nedvességtartalma befolyásolja. Az adott 

talajállapot esetében a tömörödés mértékét alapvetően a gép tömege, az adott kereket terhelő 

erő határozza meg. Lényeges, hogy ez a terhelés mekkora felületen oszlik meg! A felfekvő 

felület növelésével lényegesen csökkenteni tudjuk a tömörödést. Ezt az elvet használják ki a 

gumiabroncs szélességének növelésével (terra abroncsok), a kerekek kettőzésével, 

többtengelyes futóművekkel, illetve a lánctalpas járószerkezetekkel. A másik kínálkozó 

lehetőség a guminyomás szabályozása. 

Szabályozásra azért van szükség, mert a gumikerekek felfekvési felülete változik a különböző 

talajokon. A felfekvési felület ugyanis a gumiköpeny és a talaj együttes deformációjának 

eredményeképpen alakul ki. Minél nagyobb ez a deformáció, annál nagyobb a felfekvési felület, 

ezért kisebb a közepes felületi nyomás. Megfigyelhető, hogy a nagyobb talajdeformáció esetén 

nő a felfekvési felület aszimmetriája.  

Az is megfigyelhető, hogy a kisebb deformációk esetén a felfekvő felület alatt, mint kereszt, 

mint hosszirányban lényegesen nagyobb a középnyomás, mint a nagyobb deformációnál. 
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Azonos tömegű terhelés mellett a kerék felfekvési felületeinek változása különböző teherbírású 

talajokon (Sitkei, 1967) 

Amennyiben azonos talajon csupán a guminyomást változtatjuk, lényegesen tudjuk befolyásolni a 

felületi nyomásviszonyokat. 

 

 

A felfekvési felület változása az abroncsnyomás függvényében merevpályán, illetve deformálódó 

pályán (Sitkei, 1967) 
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A különböző talajok esetében kapcsolatot tudunk kimérni a belső nyomás és a tömörödés 

között, így meg tudjuk határozni azt a mélységet, illetve tartományt, ahol ez az érték kritikus. 

A kedvező talajszerkezetet (50% szilárd, 25%folyadék, 25% gáz), ebben a tartományban nem 

tudjuk biztosítani. Ez kihat a növények fejlődésére, a tápanyagok felvételére, hasznosulására 

így a terméshozamokra is. 

 

A talajtömörödés felszín alatti következménye 

Hatására csökken a talaj víz-, hő- és lég- és tápanyagforgalma, a gyökérzet fejlődése és 

terjeszkedése a talajban és megnő a talajmunkák energiaigénye.   Csökken a terméseredmény 

és a termésminőség! 

Napjainkban egyre fontosabb agrotechnikai igény a talajkímélés. A növénytermesztés 

hatékonyságának növelése érdekében, de környezetvédelmi követelmények ( pl.: a belvíz, az 

erózió megakadályozása) miatt is fontos a talajtömörítés mértékét csökkentő, a káros 

talajtömörödés megelőzését elősegítő technikai megoldások alkalmazása, elsősorban a 

mezőgazdasági gépek gumiabroncsainak helyes kiválasztásával és használatával, ugyanis  a 

talajfelszínen létrejövő taposási kár mértéke a megfelelő gumiabroncsokkal enyhíthető. 

A talajtömörödés hatására tehát:  

 a talaj háromfázisos rendszeréből  mechanikai stressz hatására kiszorul a levegő 

 nő a talaj adott rétegének térfogattömege 

 a porozitás csökken 



  26  

 

 

 

 vízáteresztő képesség csökken 

  gyökérfejlődés akadályozott 

  termés csökken 

  művelési költségek nőnek. 

 

9.2 A kerékterhelés és a talajnyomás kapcsolata 

 

A talajtömörödés vonatkozásában a legfontosabb paraméter a gumiabroncsok belső 
levegőnyomása (rövidebben: gumiabroncs-belsőnyomás) . Minél kisebb ennek értéke, annál 
nagyobb a gumiabroncs és a talaj érintkezési felületén kialakuló felfekvési felület (függően az 
abroncs geometriai méreteitől, szerkezetétől, anyagminőségétől), és annál kisebb az általa 
okozott felületi- és talajnyomás. A felületi nyomás a gumiabroncs és a talaj érintkezési 
felületén (felfekvési felületén) lép fel, és ennek hatására alakul ki a talajnyomás, amely izobar 
nyomásgörbék („nyomáshagymák”) mentén tömöríti az alsóbb talajrétegeket. 

 

A  felületi nyomás és a talajnyomás kialakulása 

 

A felületi nyomás átlagértéke számolható, a konkrét értékeket pedig mérésekkel, vagy 

modellszámításokkal lehet meghatározni. Egyes gyártók megadják a felületi nyomás 
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átlagértékének számítási módját, amely a gumiabroncs kivitele (bordázat, mintázat stb.) miatt 

nem azonos a terhelés és a felfekvő felület hányadosával. Kísérleti úton a guminyomás 

függvényében adják meg ezt az értéket.  

 

Egyes gyártók javasolt összefüggései a mezőgazdasági gumiabroncsok pf közepes felületi 

nyomásának közelítő számítására 

Látható, hogy a közepes felületi nyomás a guminyomás csökkenésével egyenes arányban 

csökken, a gumiköpenyre megengedett terhelés növelésével tehát a deformáció (felfekvő 

felület) növekedése tart egyensúlyt. 

 Az előbbiekben bemutattuk ezen értékeknek a változását a felfekvő felületen. Az azonos 

nyomású teret körül határoló görbék (izobár görbék, trajektóriák, „nyomáshagymák”) által 

lehet behatárolni a megengedhetetlen talajnyomás-tartományokat. 

A kerékterhelés hatására a talajban kialakuló nyomásviszonyok lényegesen függenek a 

gumiabroncs kialakításától is, ezért a megfelelő nyomás beállítása, szabályozása az egyes 

megoldások esetén eltérő. Itt figyelembe kell lenni az egyre jobban terjedő speciális 

megoldásokra, a széles terepjáró (flotációs, terra megoldások, harmonika betétes kivitelek 

stb.) gumiabroncsokra. 
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A nyomáseloszlási görbék jellegzetes formájának (nyomáshagymák) alakulása a talajban 

különböző szélességű kerekek esetén 

 

Fontos tapasztalat, hogy a talajtömörödés 80%-a az első kerék áthaladás során megtörténik, a nyomon 

járás (multi-pass effektus) tehát már kisebb hatást jelent. Ezért lehet a taposási kárt csökkenteni két, 

három tengelyes megoldásokkal (tandem, tridem futóművekkel). 

 

9.3 A talaj tömörödés és a guminyomás kapcsolata 

 

A felső talajréteg tömörödése elsősorban a gumiabroncs és a talaj érintkezési felületén fellépő felületi 

nyomástól (pf) függ, amelynek közepes értékének alakulását bemutattuk. 

A felületi nyomás következtében jön létre a talajnyomás (pt), az izobar nyomásgörbék mentén 

tömörödik az alsóbb talajréteg, amelynek az IMAG szerinti közelítő értéke x mélységben: 
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≅  (bár) 

Ahol: 

B –profilszélesség(cm), 

A – talajtól és gumiabroncstól függő tényező, 

x –talajmélység (cm), 

pf -felületi nyomás(bar). 

A számításokat elvégezve például a következő eredményeket kaphatjuk: 

 

A talajnyomás mértékének változása 24R20,5 méretű implement gumiabroncsnál a belső 

levegőnyomás függvényében laza talajon, 10 cm mélységben. 

Ugyanazon gumiabroncs esetén tehát a talajban kialakuló nyomásviszonyokat a guminyomás 

determinálja első sorban. 

Látható, hogy ugyanazon nyomáshoz tartozó trajektória a talajban mélyebbre halad a nagyobb 

guminyomás esetén. Ebből adódóan a tömörödés mértéke is nagyobb lesz. 
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Gumiabroncs alatti talajnyomás alakulása, a talajmélység függvényében 

A kialakuló talajnyomás viszonyok jelentősen változnak a talaj nedvességtartalmának függvényében 

is.  

 

A talajnyomás alakulása a talajnedvesség függvényében (Antos 2007) 

Tehát egy adott talajtípus és nedvességtartalom befolyásolja a nyomás teret, de azonos körülmények 

esetén a guminyomás és a tömörödés közötti törvényszerűség fennáll, alapvetően a felfekvési felület 

növekedése okán. 
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A belső levegőnyomás csökkentésével nagyobb lesz a felfekvési felület, és kisebb lesz a közepes 

felületi nyomás. 

 

9.4 A guminyomás szabályozása a terhelési és a talajviszonyok alapján 

A kívánatos talajszerkezet kialakítása, a talajélet fenntartása céljából arra kell törekedni, hogy 

talajtípustól függően a talajok térfogattömege ne legyen nagyobb, mint 1,3-1,5 g/cm3, a 

porozitása ne csökkenjen 40-45 % alá, és az ellenállása ne haladja meg a 2,6-2,8 kg/cm2 értéket. 

Az optimális állapotot elérni vagy megtartani nem könnyű feladat, különösen akkor, ha 

gépeinkkel a nedves, mély talajt tapossuk.  A nehezebb gépek ezzel egyidejűleg jelentősen 

tömörítik az alsóbb talajréteget is, ennek helyreállítása pedig, például talajlazítással komoly 

energiafelhasználással jár.   
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A nyomásállító rendszerek (TPCS/CTIS) segítségével menet közben tudjuk a kívánt nyomást 

beállítani. Az elsődleges cél a mozgási képesség és a kapcsolódási felület növelése, 

optimalizálva az abroncs tapadási felületét a következő tényezőkhöz: aszfalt, zöld terület, 

fedetlen szántóföld homok, vályog, agyagos. Ezáltal javul a jármű mozgékonysága nehéz 

terepeken való haladáskor, puha talajon, mint homokdűnék, lápos területeken. Csökken az 

abroncsok csúszása, javul a teljesítmény átviteli hatásfok. 

A megoldás költséghatékony – kisebb fogyasztás realizálható, kevésbé veszi igénybe a járt 

felületet, növekszik az abroncs élettartama. A többcélú és alacsony nyomásra tervezett 

abroncsok jobb kihasználása valósul meg. A Magyarországon kifejlesztett tengely biztosítja a 

gumiabroncs nyomás-szabályozás lehetőségét. A folyamatos szabályozásnak négy megoldása 

ismert: 

 

 

Különböző levegővezeték csatlakozási megoldások kerekek gumiabroncsaihoz (Variable 

Inflation Pressure (VIP)) 

Az ismertetett megoldások hátránya, hogy az álló légellátó berendezés és a forgó gumi belső 

között a nyomás alatt lévő levegő kis veszteségű áramlása nehezen biztosítható. A 

guminyomás gyorsan csökkenthető, azonban a növelés 10-12 percet vesz igénybe! Ezt a 

hátrányt küszöböli ki az a megoldás, amikor a gumiabroncson belül egy belső gumiköpenyt 
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képeznek ki, amely a légtér 30%-át betölti. Ebben a köpenyben 8 bár nyomást hoznak létre, és 

megoldják a két tér kapcsolatát vezérelhető elektronikus szeleppel. A megoldással 0,8 bar 

nyomásról (szántóföld) 1,8 bar nyomásra (közút) és vissza is, mindössze 30 másodperc alatt 

lehet „átállni”. 

 

Belső gumiköpennyel megvalósított légnyomás-szabályozó rendszer működési vázlata 
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10. A traktormotor teljesítmény és a vontatási erő 
kapcsolata 

A járművek es erőgépek vonóerő-kifejtését kis sebességeknél a tapadási vagy más nevén az 

adhéziós határ, magasabb sebesség fokozatban a motor teljesítménye korlátozza. Ennek 

szemléltetésére ábrázoljuk az Fv-v koordináta rendszerben a traktor energia mérlegét.  

 

 A teljesítmény és vonóerő-mérleg alakulása traktornál  
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A Pn hiperbola a motor névleges teljesítményét reprezentálja. Az áttételi, vagy erőátviteli veszteséget 

állandónak feltételezve, a kereken rendelkezésre áll a Pkerék = η• Pn teljesítmény. Tekintsük a traktor 

gördülési ellenállását állandónak (Pg), amely a kerékteljesítmény Pg-vel való balra tolását jelenti az 

abszcisszával parhuzamosan. Ekkor a görbe metszi a sebesség tengelyt. E metszéspont a traktor 

maximális sebességet jelenti, amivel képes lenne haladni, ha a teljes motor teljesítmény az 

önvontatásra fordítódna. A görbe utolsó transzformációja a kerek csuszásból adódik, amely a 

harmadik lepésként kapott görbe valamennyi pontját egészen az Pvmax-ig függőlegesen lefelé csúsztatja 

az Fv-ϐ (vonóerő -csuszás) összefüggésnek megfelelően. A slip ekkor sebesség csökkenést 

eredményez, amely a megrajzolt módon nő a vonóerő növekedéssel (a sárga nyíllal jelzett 

transzformáció szerint. 

Az eredő ferde „s” alakú görbe a traktor potenciális vontatási teljesítményét ábrázolja, melyet 

folyamatosan csak egy fokozat nélküli hajtómű tud megvalósítani a diagramnak megfelelően. 

Amennyiben a hajtott tengelyek terhelését növeljük (G1-ről G2-re) növekedni fog a vonóerő maximális 

értéke (kék, szaggatott görbe). Láthatóan így a csúszás nagysága csökken, a traktor 

sebességcsökkenést redukálva! 

A traktor vontatási erejét tehát növelni tudjuk pótsúlyozással, valamint a hajtott tengelyek számának 

növelésével. Az ismertetett aktív (hidraulikusan hajtott) tengely esetén ezt a hatást érjük el a 

munkagép önálló mozgatásával. A ráhajtás, a stabilitás biztosításáról a tengelybe szerelt elektronika 

gondoskodik. 

A kifejlesztett hajtásrendszer tehát a beépített elektronikus érzékelő és szabályzó rendszerekkel, a 

szabályozott gumiabroncs nyomás megvalósításával, valamint a munkagép kerekeinek meghajtásával 

biztosítja a precíziós logisztika megvalósítását. 

 


